
                

 

 

Referat fra Generalforsamlingen i GF Tele IT afholdt på Restaurant Martino den 5. april 2017 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Klubbens årsrapport 

4. Fastsættelse af klubkontingent og Autohjælp 

5. Indkomne forslag 

6. Valg til bestyrelsen 

7. Valg af revisor 

8. Eventuelt 

 

1. Valg af dirigent 

 

Bestyrelsen foreslog Jørgen Wedel.  Jørgen blev valgt.  Jørgen startede med at konstatere at 

Indkaldelsen til generalforsamlingen var lovligt varslet og spurgte om der var indvendinger til  

Dagsordenen. Det var der ikke. Derefter gav han ordet til Formanden Tommy Haugaard Sørensen. 

 

2. Bestyrelsens beretning. 

Tommy startede med at byde velkommen og takkede for det store fremmøde. 

Tommy kunne fortælle at den såkaldte momssag var blevet afgjort. Resultatet var at klubberne havde  

Fået medhold i deres påstand om at der ikke skulle betales moms klubberne imellem. 

Sagen var kørt igennem af nogle klubber fra København assisteret af revisorfirmaet Beyerholm. 

Efterfølgende er vi gået med i et fællesskab som består af 14 firmafagklubber med kontor på 

Strandvejen i København. Bestyrelsen er rigtig godt tilfreds med denne løsning.  

For få år siden var der 68 klubber. Det antal er i dag reduceret til 42 klubber. Mange klubber kunne 

ikke vente til momssagen var afgjort og havde i mellemtiden fusioneret. 

Vores resultat for 2016 var en tilbagebetalingsprocent på 13,62 % - Vores salg sidste år endte på 114 så 

Altså højere end forventet men desværre mister vi også medlemmer. 

Vi har fået en aftale med fagforeningen Prosa, set i lyset af at antallet af medarbejdere i TDC bliver færre år 

for år. Vi har reklameret i deres firmablad med et godt resultat til følge.  

Tommy kunne fortælle om en ændring i GF’s organisation der har gjort den mere enkel. Nyt var også 

At GF nu også gør i erhvervsforsikringer og mindre landbrug. GF selskabet har i år 50 års jubilæum. 



Vores bilforsikringer er faldende. I øjeblikket har vi 1280 bilpolicer og totalt 5000 policer. 

Tommy fortalte at han stadig var meget glad for arbejdet med GF Tele IT og sammen med bestyrelsen 

arbejde for at, klubben skal vækste sig større. Han takkede bestyrelsen for et godt samarbejde samt 

Revisor Ole Jacobsen for at bistå i den svære proces klubben har været i gennem. 

Jørgen Vedel spurgte om der var spørgsmål til beretningen. 

Der blev spurgt om butikken i Randers stadig bestod. Tommy kunne fortælle at de fleste stadig var 

ansat men nogle ansatte har fået arbejde i andre klubber.  Vores gamle telefonnummer er stadig det 

samme 86 10 36 00. 

Telefonerne bliver bare taget af kontoret i København. 

 

Bestyrelsens Beretning blev herefter godkendt. 

 

 

3. Klubbens Årsrapport 

 

Revisor Ole Jacobsen gennemgik årsrapporten. 

Ole kunne fortælle at den gav et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver. 

Regnskabspraksis var den samme som de foregående år. En lille tilbagegang i indtægterne. 

Bidraget til markedsføring var faldet til 176000. Administrationsomkostningerne beløb sig til 

769000 

For deltagelse af fællesskabet i Randers. Omkostningerne for 2017 er Anslået til 708000 kr så en 

lille nedgang.  Resultat før og efter skat 45000 kr.  -  overskud til overførsel 2015000 kr. 

 

Bestyrelsen indstillede Årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse. 

Årsrapporten blev godkendt. 

 

 

 

 

4. Fastsættelse af klubkontingent samt Autohjælp. 

 

Det blev vedtaget at fastholde et kontingent på 100 kr. prisen på Transporthjælp til 350 kr. 

 

 

5. Indkomne forslag 

 

Jørgen spurgte om der var indkomne forslag fra medlemmerne eller bestyrelsen. Det var der. 

 

Forslag fra bestyrelsen til ændring af klubbens vedtægter § 9, der foreslås ændret til følgende ordlyd: 

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. 

Alle generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for 

generalforsamlingen og en angivelse af de forslag, der skal behandles. Indkaldelse til generalforsamling kan 

blive gjort tilgængelig på en af følgende måder: 1. alm. Brevpost, 2. klubbens hjemmeside (www.adresse) 

eller 3. e-Boks. 

http://www.adresse/


Samtidig med indkaldelsen fremlægges på klubbens kontor de fuldstændige forslag, der skal behandles, og 

for så vidt angår den ordinære generalforsamling tillige den af bestyrelse underskrevne årsrapport med  

revisionens påtegning.  

 

Hans-Henning fortalte om forslaget som gik ud på at ændre måden man indkalder til generalforsamlingen i 

klub 102. 

Der er et ønske om også at kunne indkalde til generalforsamling via E-boks. 

Jørgen Wedel spurgte om dette forslag kunne godkendes. 

Forslaget blev godkendt. 

 

 

6. Valg til bestyrelsen. 

 

Hans-Henning Thinggaard Andersen var på valg for en 3 årig periode og ville gerne fortsætte. 

Hans-Henning blev genvalgt. 

 

Som suppleant blev Frantz Heidelbach Hansen valgt. 

 

7. Valg af revisor 

 

På valg som revisor var Revisions-Partner I/S Skanderborg. 

Revisions-Partner I/S Skanderborg blev genvalgt som klubbens revisor. 

 

 

8. Eventuelt 

 

Tommy kunne fortælle at GF som helhed gik rigtig godt. 

GF kom ud af 2016 med et overskud på 221 millioner. Så GF står stærkt i øjeblikket. 

 

Derefter takkede Jørgen Wedel for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen 2017. 

 

 

 

 Dirigent 

 Jørgen Wedel 

 

 

 

 

 

 

 


